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 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

 م 07/06/2020هـ الموافق 15/10/1441المنعقد بتاريخ  

لحضور اجتماع   مساهمي الشركة الكرام  (مبكو)  الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق  بناء على دعوة مجلس إدارة شركة

 (20841في العدد )  م وكذلك في جريدة المدينة14/05/2020الجمعية العامة العادية المنشورة على موقع تداول بتاريخ  

 م وعلى موقع الشركة اإللكتروني. 15/05/2020بتاريخ 

التعميم الصادر عن هيئة  تم عقد اجتماع الجمعية عن بعد من مدينة جدة من خالل وسائل التقنية الحديثة في ضوء 

السوق المالية المتضمن االكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من 

االشتراك في مداوالتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية  

 (. 19-ذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد )كوفيدمن الجهات المختصة و 

اكتمال النصاب القانوني انعقدتو الساعة السادسة والنصف من مساء يوم   في تمامالجمعية العامة غير العادية  بعد 

 المعمر هللا عبد الرحمن  عبد  رئيس مجلس اإلدارة سعادة  برئاسة م 07/06/2020الموافق  هـ15/10/1441األحد 

 وحضور السادة أعضاء مجلس اإلدارة: 

 السيد/ مصعب سليمان المهيدب )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

 السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب )عضو مجلس اإلدارة(

 )رئيس اللجنة التنفيذية(  –السيد/ عبد اإلله عبدهللا أبونيان )عضو مجلس اإلدارة( 

 )رئيس لجنة المكافآت والترشيحات(  –مجلس اإلدارة( السيد/ أحمد مبارك الدباسي )عضو 

 )رئيس لجنة المراجعة(  -السيد/ خالد سالم محمد الرويس )عضو مجلس اإلدارة( 

 السيد/ وليد أبراهيم شكري )عضو مجلس اإلدارة(

 السيد/ عمر محمد سراج نجار )عضو مجلس اإلدارة(

   . مراجعي الحسابات   التنفيذيين والسادة قيادات الشركة  حضر االجتماع  كما  

ورحب  في تمام الساعة السادسة والنصف  رئيس الجمعية االجتماع أفتتح لبدأ االجتماعوبعد انتهاء الوقت المحدد 

عدد األسهم الممثلة في االجتماع ( مساهم و205 ) الذين أدلوا بأصواتهم ينالمساهم إجماليأن بالحضور الكرام وأعلن 

( سهماً أي 50.000.000كة البالغ عددها )( سهماً من أصل أسهم رأسمال الشر22,945,246)تصويت عن بعد( بلغ )

( من نظام 33( وبذلك يكتمل النصاب القانوني الالزم النعقاد االجتماع طبقاً لنص المادة )45.89بنسبة حضور بلغت )%

 .الشركة األساس 

 -كما يلي:رئيس الجمعية سكرتير الجمعية وأعضاء لجنة فرز األصوات وعين 
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 أحمد السيد عمر –طه محمد سمير  /السادة تعين كالً منعبد العليم سكرتيراً للجمعية، و  محمد األستاذ/محمد

 كأعضاء للجنة فرز األصوات. 

 . ة سئل األ بدأ سكرتير الجمعية بقراءة بنود جدول األعمال وإعطاء الفرصة لطرح  لي   رئيس الجمعية: 

 م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  -1

 : الجمعية  رئيس -

 المساهمين في هذا الخصوص. فليتفضل مراجع الحسابات بتالوة تقريره عن القوائم المالية للشركة والرد على أسئلة  

 م.31/12/2019التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  -2

 ، نشكر السادة المشاركين من مكتب مراجع الحسابات ويمكنهم مغادرة االجتماع : الجمعية  رئيس -

 المساهمين.ثم يتفضل رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة على 

 كما يلي:قراءة باقي بنود جدول االعمال الجمعية  سكرتير  وبعد ذلك استكمل -

 م.31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -3

لفحص التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك    -4

م 2021م والربع األول من العام  2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  

 وتحديد أتعابه. 

م وتحديد ۲۰20التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام    -5

لضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب تاريخ االستحقاق والصرف وفقا ل

 مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية. 

( من المادة 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )  -6

السبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الحادية و

اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات 

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 

عضو مستقل( عضواً بمجلس  -جلس اإلدارة بتعيين )السيد/ خالد سالم محمد الرويس التصويت على قرار م -7

م  إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 10/05/2020اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في 

 . عضو مستقل(  -م خلفاً للعضو السابق )لسيد/خالد صالح فهد الخطاف 13/11/2022في

ت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين السيد/خالد سالم محمد الرويس )عضو مجلس إدارة مستقل(، عضوا التصوي  -8

م، 13/11/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 10/05/2020في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ 
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لس إدارة مستقل(، على أن يسري وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق السيد/ خالد صالح فهد الخطاف )عضو مج

م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة  10/05/2020التعيين ابتداًء من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ 

 . المراجعة 

( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 4( إلى )3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ) -9

وذلك بتعيين السيد/ عمر محمد سراج نجار )عضو مجلس إدارة مستقل( في لجنة المراجعة ابتداًء من  ( أعضاء،4)

 .م13/11/2022تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

لمنتهية في التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ا -10

 م.31/12/2019

 التصويت على الئحة معايير منافسة الشركة.   -11

وبعد االنتهاء من استعراض بنود جدول االعمال استراحة ربع ساعة إلعطاء  الفرصة للجنة الفرز   :الجمعية   رئيس -

 ألعداد نتائج االجتماع. 

 ومراجعة النتائج قبل عرضها على المساهمين. السكرتير مع لجنة الفرز بتحميل ملف نتائج االعمالثم يقوم  -

  :الجمعية  رئيس -

نتائج  السادة المساهمين بعد ان أنجزت لجنة الفرز أعمالها وفى ضوء نتائج التصويت يعلن عليكم سكرتير الجمعية 

 - على بنود جدول االعمال كما يلي:  التصويت  

 نص البند  # 
نتيجة   عدد األصوات  

 الممتنعة  غير الموافقة  الموافقة  التصويت 

1 
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة  

 م.31/12/2019المالية المنتهية في 

22,685,157 

87.98%  

22,986 

010.%  

237,103 

03.1%  
 الموافقة 

2 
التصــويت على القوائم المالية عن الســنة المالية المنتهية في 

 م.31/12/2019

22,687,118 

88.89%  

23,013 

010.%  

235,115 

02.1%  
 الموافقة 

3 
ــنـــة المـــاليـــة  ــويـــت على تقرير مجلس اإلدارة عن الســـــــ التصـــــــ

 م.31/12/2019المنتهية في 

22,644,843 

69.89%  

28,810 

310.%  

271,593 

18.1%  
 الموافقة 

4 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين  

توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص المرشحين بناًء على 

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث 
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م والربع األول من العام 2020والسنوي من العام المالي 

 م وتحديد أتعابه.2021

 (  Ernst & Young)                                         غإرنست ويان - 
20,758,577 

47.09%  
 -  

326,534 

42.1%  

 الموافقة 

 Price Waterhouse Coopers)برايس وترهاوس كوبرز    ) - 
1,860,135 

11.8%  
 -  - 

5 

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية 

م وتحديد تاريخ ۲۰20بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 

االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية 

الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع 

التوسعية  الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها 

  واالستثمارية.

22,739,488 

1099.  

24,956 

110.%  

180,802 

79.0%  
 الموافقة 

6 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية 

( من المادة  1العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )

الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من 

الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس تاريخ موافقة 

اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في 

الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام 

 الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 

22,584,209 

43.89%  

82,369 

360.%  

278,668 

21.1%  
 الموافقة 

7 

قرار مجلس اإلدارة بتعيين )السيد/ خالد التصويت على 

عضو مستقل( عضواً بمجلس اإلدارة  - سالم محمد الرويس 

م  إلكمال دورة 10/05/2020ابتداًء من تاريخ تعيينه في 

م 13/11/2022المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في

 - خلفاً للعضو السابق )لسيد/ خالد صالح فهد الخطاف 

 . عضو مستقل(

,679,16422  

84.89%  

23,509 

100.%  

242,573 

06.1%  
 الموافقة 

8 

ــيـد/ خـالـد  ــويـت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الســـــــ التصـــــــ

ــوا  ــتقل(، عضـ ــو مجلس إدارة مسـ ــالم محمد الرويس )عضـ سـ

م وحتى 10/05/2020في لجنـــة المراجعـــة ابتـــداًء من تـــاريخ 

ــة فترة عمـــل اللجنـــة الحـــاليـــة بتـــاريخ  م،  13/11/2022نهـــايـ

22,660,079 

76.89%  

36,046 

610.%  

249,121 

80.1%  
 الموافقة 
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دقيقة مساءاً،  عشرة وخمسة  السابعةالساعة  الجمعية العامة العادية اجتماع اءانته رئيس الجمعية أعلنوبعد ذلك 

 . لمشاركتهم في هذا االجتماع  المشاركيننيابة عن مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع    تهتقدم سعاد و

 وهللا الموفق، 

 

 سكرتير الجمعية  رئيس الجمعية 

 عبدالعليم محمد محمد هللا عبد الرحمن المعمر   عبد

 

 التوقيع: 

 

 

 التوقيع:  

 

 

وذلك بدالً من عضـو اللجنة السـابق السـيد/ خالد صـالح فهد 

ــري الخطـاف  ــتقـل(، على أن يســـــــ ــو مجلس إدارة مســـــــ )عضـــــــ

ــيـــة الصـــــــــــادر بتـــاريخ  التعيين ابتـــداًء من تـــاريخ قرار التوصـــــــ

م، ويــأتي هــذا التعيين وفقــاً لالئحــة عمــل لجنــة 10/05/2020

 .المراجعة

9 

المراجعة من التصـــــويت على زيادة عدد مقاعد أعضـــــاء لجنة 

( 4( مقاعد ليصـــــــبح عدد أعضـــــــاء لجنة المراجعة )4( إلى )3)

أعضـاء، وذلك بتعيين السـيد/ عمر محمد سـراج نجار )عضـو 

ــتقـل( في لجنـة المراجعـة ابتـداًء من تـاريخ  مجلس إدارة مســـــــ

ــاليـــة  ــة الحـ ــل اللجنـ ــة فترة عمـ ــايـ ــة وحتى نهـ ــة الجمعيـ موافقـ

 .م13/11/2022بتاريخ 

22,569,327 

36.89%  

159,490 

700.%  

216,429 

94.0%  
 الموافقة 

10 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية 

على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

 م.31/12/2019

22,157,644 

5796.%  

599,336 

61.2%  

188,266 

82.0%  
 الموافقة 
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 22,660,673 . التصويت على الئحة معايير منافسة الشركة  

76.89%  

58,248 

26.0%  

226,325 

99.0%  
 الموافقة 


